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  الذسط الشابع

 

همَّ صّلِ وظلم وباسن، على عبذن وسظىلً 
َّ
بعم هللا الشحمً الشحُم، الحمذ هلل سب العاإلاحن، الل

 .محمٍذ، وعلى آله وصحابخه أحمعحن، وعلى مً جبعهم بئحعاٍن إلى ًىم الذًً

 

. مً بعع الؼالب بعع ألاظئلت التي وصلذ       

  للذ رهشجم في اجباع ولي ألامش، أن الاجباع ًىىن إلاً جىىن له الغلبت في الحىم ولى وان الزي مً كبله

زعذ مىه هى ألاصلح للىالًت، ومتى جصذس الغالب الحىم فُجب الاجباع مً كبل الشعُت
ُ
أال ًجشها ، اهت

، وما جفعحرهم إلاا وسد عً الىبي صلى هللا  ٌٍ رلً إلى الاجباع بذون كىاعٍت، حتى ولى وان الىالي على طال

، وكىله العاهذ عً الحم شُؼاٌن أخشط، 
ً
علُه وظلم في معنى الحذًث أهه ال ًىً أحذهم إمعت

، واإلالىلت مً الِحىم
ٌ

 . ؟واإلاعزسة إن وان هزا الحذًث الزي اظدشهذث به طعُف

  ال شً ػبًػا أهه إرا حغلب مخغلٌب بالحىم واظخدب له ألامش، فمػلىٌم أن الزي غلُه أهل العىت والجماغت أهه

وإن وان ًىحذ مً هى أصلح مىه، ولى وان العابم أصلح مىه، ألهه ال ، ًيىن هى ؤلامام، وهزا هى الصحُح

. حعخلُم أو حعخلش ألامىس إال  بزا، هما هى مػلىمٌ 

  ،في هزا الشأن، وهى شأن اإلاخغلب، اإلاخغلب ال ًؼلب فُه اللىاغت 
ً
ت ووحىد اللىاغت لذي الىاط لِعذ طشوٍس

، وأًًظا حتى في الشىسي إرا جحللذ له البُػت اللىاغت كذ جيىن في الشىسي أو ما وان مً اخخُاٍس أو هحى رلً

ا غليبم، مػلىٌم  ًُّ مً كبل أهل الحل والػلذ، مػلىٌم أهه لِعذ ول ألامت جباٌؼ، أهل اللؼش الزي صاس هزا ول

، وحُىما ٌعخدب له 
ً
أنبم ال ًباٌػىهه ولهم، ألنبم مىدششون في ألاكالُم، وإهما الػادة أن الزي ًباٌؼ مجمىغت

عخلش إما ببُػٍت أو بغلبٍت، فال ًىظش في كىاغت مً ًلخىؼ مً غذمه، وإال ليان هزلً إلاا اظخلشث  الحىم َو

. ألامىس، هزا حاهب

  باإلمػت، ؤلامػت هى حُىما جيىن ألامىس فيبا أخز سأٍي أو هحى 
ٌ
، هزه لِغ غالكت

ً
أما كظُت ال ًىً أحذهم إمػت

 فعشها الىبي صلى هللا غلُه وظلم بأهه إن أحعً الىاط أحعً، وإن أظاءوا أظاء، ال، إهما إرا أحعىىا رلً،

، ؤلامػت هى الزي ًحعً مؼ الىاط وال ٌس يء 
ً
أحعً، وإرا أظاءوا فئهه ال ًدبؼ إظاءتبم، هزا الزي لِغ إمػت

.  إرا أظاءوا

 ،ا، إهما هى مأزىٌس غً بػع العلف
ً
 وألامش الثاوي هما أما العاهذ غً الحم شُؼان أخشط، هزا لِغ حذًث

كلىا ػاغت ولي ألامش ال جخػاسض مؼ اإلاىاصحت، اإلاىاصحت وبُان الحم واإلاؼالبت بالحم، هزه أمىٌس ال شً أنبا 

 ليل مً هى أهل ألن ًبزلها، ظىاًء وان بئهياس مىىٍش، أو بخصحُح خؼٍأ، أو بُان الحم، ألامش 
ٌ
 ومىفىلت

ٌ
مبزولت

باإلاػشوف والىهي غً اإلاىىش، بما ال ًترجب غلُه مىىٌش أهبر مىه، أو جلخض ي اإلاصلحت الشاجحت خالف رلً، 

 .فلِغ هىان حػاسٌض بحن جىلي الىالًت غلى هحى ما رهشها، ومؼ غذم العيىث غلى الحم

 ٌت سض ي هللا العؤا  عً ما كشأجم على ؤلامام في محلى ؤلامام ابً حضم، ولعلي فهمذ مىه أهه عذ معاٍو

ٍل في الذًً، فأخؼأوا فُه وما  ا، وؤلامام كذ حعل الخىاسج صىفحن، ألاٌو خشحىا على جأٍو ًُّ عىه خاسح
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كعٌم أسادوا ألهفعهم دهُا فخشحىا على إمام : حشي مجشاهم مً ظائش ألاهىاء اإلاخالفت للحم، والثاوي

الحم، أو على مً هى على ظحرة الىبي صلى هللا علُه وظلم، كاٌ ؤلامام فاللعم ألاٌو مً أهل البغي 

جلخلً الفئت » :ًبحن حىمهم بئظىاده عً أم ظلمت أن الشظٌى صلى هللا علُه وظلم كاٌ في عماس

ت سض ي هللا عىه، : ، كاٌ أبى محمذ سحمه هللا«الباغُت وإهما كخل عماَس سض ي هللا عىه أصحاُب معاٍو

لهم فُه، وإن أخؼأوا الحم فهم مأحىسون أحًشا واحًذا للصذهم الخحر، فهى حعل  وواهىا مخأولحن جأٍو

، الزًً كاٌ إنهم خىاسج، أو على مجشي الخىاسج، وال جخفى  ت سض ي هللا عىه مً اللعم ألاٌو معاٍو

 .؟علُذة ؤلامام ابً حضم سحمه هللا في الصحابت، فىُف هفعش كىله هزا

  ت سض ي هللا غىه أو مؼ غلي سض ي هللا الظاهش مً ظؤالً ألادب ظىاًء مؼ ابً حضم أو مؼ الصحابت أو مؼ مػاٍو

وهزا هى معلً أهل العىت والجماغت، ألادب مؼ الصحابت، بل حتى العيىث غما شجش بحن الصحابت، غىه، 

، ألهه ال ًترجب غلُه أي مصلحٍت حُىما ًخىض ؤلاوعان في هزا، وهما اإلالىلت اإلاشهىسة لػمش بً هما هى مػلىمٌ 

ض سض ي هللا غىه أو سحمه هللا هزه دماٌء ػهش هللا منها ظُفىها، فىؼهش منها ألعىدىا أو كلىبىا ": غبذ الػٍض

 ".أًًظا

  مػلىم أن غلي وان الخلُفت، إهما وان ًؼالب ، ، لم ًىىش بُػت غلّيٍ ت سض ي هللا غىه لم ًخشج غلى غلّيٍ مػاٍو

 .بذم بػثمان

 وإال لم ًذّعِ غلى البُػت أو هحى رلً،- إن صح الخػبحر- وغليٌّ سض ي هللا غىه هى الزي أساد أن ًجبر أهل الشام 

ت الخالفت وؤلامامت في صمً غلّيٍ سض ي هللا غىه . مػاٍو

  ا باغخباس أهه ًُّ إهما وان الخالف غلى كظُت البذء بخدبؼ كخلت غثمان سض ي هللا غً الجمُؼ، ولهزا ال ٌػذ خاسح

. لم ًىً أهىش البُػت، وإن وان هى في الصحُح لم ًباٌؼ، ولىىه لم ًىىش البُػت سض ي هللا غً الجمُؼ

 ولهزا ال أظً أهه ًذخل فُما الخبغ غلى العائل وهللا أغلم .

  لعل في اليسخت التي بحن أًذًىم هلٌص حُث في اليسخت التي معي ػبعت داس عالم الفىائذ، جحلُم

ذ سحمه هللا حعالى . علي بً محمذ العمشان، إششاف الشُخ بىش بً عبذ هللا أبى ٍص

رهش سحمه هللا بعذ الحذًث الزي سوي عً الىبي صلى هللا علُه وظلم في إن هللا ًحب البصش، رهش 

ا مً حهت والي الحشب، أو العام : الحذًث كاٌ لذمان على ألاهفأ إن وان اللاض ي مؤًٍذا جأًًُذا جامًّ ٍو

ذ العلم والىسع،  لذم ألاهفأ إن وان اللظاء ًحخاج إلى كىٍة وإعاهٍت لللاض ي أهثر مً حاحخه إلى مٍض ٍو

. اهخهى بخمامه

ثم رهش بعذ رلً فئن اللاض ي اإلاؼلم إلى آخش هالمه سحمه هللا حعالى، والزي ًظهش وهللا أعلم أهه أساد 

ف العمل، هما هى مىحىٌد في اإلاعجم  باألهفأ اإلاعنى اللغىي، فالىفء اللىي اللادس على جصٍش

الىظُؽ، وهللا أعلم، وهزا ًذٌ على عمم فهم شُخىا حفظه هللا وجشهحزه في كشاءة الىصىص، وهزا 

 لي أن أكشأ هخب العلف بفهٍم وجشهحٍز حتى أفهم هالم العلف فهما صحًُحا، والحمذ هلل سب 
ٌ
فائذة

. ؟العاإلاحن

  اليسخت التي غىذها أها كاسهذ بحن ما رهشجه وبحن اليسخت التي هىا هلشأ ٌٍ ، لىً غلى ول حا
ٌ
 حُذة

ٌ
هزه إطافت

ا، مؼ أن غىذي وسخخحن، غىذي اليسخت هزه، وغىذي اليسخت التي حللها الشُخ غلي 
ً
فيبا، لم أحذ خالف
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الػمشان، ولها غىذي وكاسهتبا، لم أحذ، لىً هما جفظلَذ وهما رهشها في الحللاث العابلت حُىما اظخػشطىا 

 أهه أساد باألهفأ هىا مشاسواث ؤلاخىان حٌى هزا اإلاىطىع، في كظُت ألاهفأ وألاوسع وألاغلم، 
ً

أهه ًبذو فػال

ألاكىي وإن وان أكل غلًما أو أكل وسًغا، ولىىه كىيٌّ فُما جىاله في هزه اللظُت أو هزه اإلاهمت أو هزه الىالًت 

. بالزاث

  أن ًخلف مً بعذه في الىبىة، ثم هل ًمىىىم أن جىضحىا لىا آلاًاث ٌٍ هل ًمىً للىبي أو ألي سظى

 .التي جمحز بحن الخىلي حىم الىبىٍت؟

  مً هللا غضَّ وحلَّ واخخُاٌس، وخخمذ بىبُىا محمٍذ صلى هللا 
ٌ
ػبًػا الىبىة ال جىسر هما هى مػلىٌم، الىبىة صفت

غلُه وظلم، فال ًمىً أن جىسر الىبىة، إال باصؼفاء هللا هما رهش هللا غضَّ وحلَّ أهه أوسر إبشاهُم الىبىة 

 فاهلل والىخاب، واصؼفاه، وأًًظا وان في غلبه لِغ للىسازت وإهما باخخُاس هللا غضَّ وحلَّ هما هى مػلىٌم،

خخاسهم، لزلً ال جىسر الىبىة، زم خخمذ بىبُىا محمٍذ صلى هللا  ًصؼفي الشظل مً اإلاالئىت ومً الىاط، ٍو

. غلُه وظلم، فلِغ بػذ هبِىا محمٍذ صلى هللا غلُه وظلم هبيٌّ 

 ٌإن بني »: والزي بػذه خلفاء، والحذًث الزي مش مػىا هى في الصحُح أن الىبي صلى هللا غلُه وظلم كا

. «إظشائُل وان حعىظهم ألاهبُاء، ولما هلً هبيٌّ خلفه آخش

 ٌعلُىم بعىتي وظىت الخلفاء »: أما في أمت محمٍذ صلى هللا غلُه وظلم فزهش أنبم الخلفاء، ولهزا كا

 هما كاٌ الىبي صلى هللا غلُه وظلم، أو ، «الشاشذًً مً بعذي
ٌ
فالزًً ًلىن الحىم في ؤلاظالم إما خالفت

ًٌ هما كاٌ  ا عظىًدا»ُمل
ً
، ولىً ال شً أن الخالفت أجم،«جىىن ُملي

ٌ
.  وولٌّ والًخه صحُحت

 للىبىة، وػشق جىلي الحىم رهشهاها في أهثر مً مشٍة وهللا أغلم
ٌ
. فاإلالصىد أهه لِغ فيبا وسازت

بعم هللا الشحمً الشحُم، الحمذ هلل، وصلى هللا وظلم على سظٌى هللا، ًلٌى شُخ ؤلاظالم ابً جُمُت سحمه }

:  هللا حعالى في هخابه العُاظت الششعُت

ترن ما  بخلى الىاط مً الىالة بمً ًمخىع مً الهذًت وهحىها، لُخمىً بزلً مً اظدُفاء اإلاظالم منهم، ٍو ًُ وكذ 

أوحبه مً كظاء حىائجهم، فُىىن مً أخز منهم عىًطا على هف ظلٍم وكظاء حاحٍت مباحٍت، أحب إليهم مً 

 مً باع آخشجه بذهُا غحره
ً
. هزا، فئن ألاٌو كذ باع آخشجه بذهُا غحره، وأخعش الىاط صفلت

وإهما الىاحب هف الظلم عنهم بحعب اللذسة، وكظاء حىائجهم التي ال جخم مصلحت الىاط إال بها، مً جبلُغ 

فه بأمىسهم، وداللخه على مصالحهم، وصشفه عً مفاظذهم بأهىاع الؼشق  ري العلؼان حاحاتهم، وحعٍش

اب وهحىهم في أغشاطهم، ففي حذًث هىذ بً أبي 
ّ
خ
ُ
اللؼُفت وغحر اللؼُفت، هما ًفعل روو ألاغشاض مً الى

 ٌ أبلغىوي حاحت مً ال ٌعخؼُع إبالغها، » :هالت سض ي هللا عىه عً الىبي صلى هللا علُه وظلم أهه وان ًلى

. «فئهه مً أبلغ را ظلؼاٍن حاحت مً ال ٌعخؼُع إبالغها ثبذ هللا كذمُه على الصشاغ ًىم جٌض ألاكذام

كاٌ سظٌى : وكذ سوي ؤلامام أحمذ سحمه هللا حعالى وأبى داود في ظيىه عً أبي أمامت الباهلي سض ي هللا عىه كاٌ

 فلبلها، فلذ أحى باًبا عظًُما مً » :هللا صلى هللا علُه وظلم
ً
 فأهذي له عليها هذًت

ً
مً شفع ألخُه شفاعت

. «أبىاب الشبا
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السحذ أن ًؼلب الحاحت للشحل، : "وسوي إبشاهُم الحشبي عً عبذ هللا بً مععىد سض ي هللا عىه أهه كاٌ

". فُلض ى له فيهذي إلُه فُلبلها

ا فشده علُه وكاٌ
ً
اد في مظلمٍت فشدها فأهذي له صاحبها وصُف : وسوي أًًظا عً معشوق أهه ولم ابً ٍص

 ٌ  أو هثحًرا فهى : "ظمعذ ابً مععىد سض ي هللا عىه ًلى
ً

 فأهذي له عليها كلُال
ً
مً سد عً معلٍم مظلمت

 {".ران هفٌش : "، كاٌ"ما هىا هشي السحذ إال الششىة في الحىم: "فللذ ًا أبا عبذ الشحمً" السحذ

بخلى الىاط : كاٌ سحمه هللا حعالى             ًُ  .. إلخ.. وكذ 

  ،لؼ مً الشغُت الظلم الزي ًلؼ مً الىالة مً مػلىٌم أهىا هخيلم في اإلاظالم أو الظلم الزي ًلؼ مً الىالة ٍو

، والشغُت أًًظا حُىما جلصش في واحباتبا، ظىاًء هحى  الخلصحر في حلىق الشغُت، أو في أول أمىالهم بغحر حّمٍ

 .ؤلامام، أو هحى أهفعها، أو جخظالم فُما بُنبا

 ٌوكذ ًبخلى الىاط مً الىالة بمً ًمخىؼ غً الهذًت وهحىها، ػبًػا جيلم : فهىا ًزهش هىٌع مً ظلم الىالة، فلا

ترن ما أوحب هللا  فُما ظبم غً الزًً ًأخزون الششىة، لىً هزا ًأخز لُخمىً مً اظدُفاء اإلاظالم منبم، ٍو

، لىىه مهمٌل في حلىكهم، ولهزا كاٌ فُيىن مً أخز 
ً
غلُه مً كظاء حىائجهم، بمػنى أهه هى ال ًأخز سشىة

. منبم غىًطا غً هف ظلٍم وكظاء حىائجهم أحب إلُه مً هزا

  كعم الىالة كعمحنهأن الشُخ : 

. كعٌم ال ًأخز هذاًا وسشاوي، ولىىه ال ًىجض أغماٌ الىاط، وال ًلض ي حىائجهم (1

لض ي حىائجهم (2 ، فُلٌى الشُخ هزا اللعم أهفؼ للىاط، أها أدفؼ وكعٌم ًأخز الهذاًا والششاوي ٍو

ذ أن ًلشسه في هزه الػباسة . وأهجض أغمالي خحٌر مً الزي ًماػلني وال ًىجض أغمالي، هزا الزي ًٍش

 فئن ألاٌو كذ باع آخشجه بذهُا غحره،: كاٌ           

  مً باع آخشجه بذهُا غحره- وعأٌ هللا العالمت- ال أغؼاهم وال أخز 
ً
. مً الذهُا، وأخعش الىاط صفلت

  هف الظلم غنبم، أي غً الىاط بحعب اللذسة، وكظاء - غذ اإلاعئىلُت والػمل الخمام-وإهما الىاحب

حىائجهم التي ال جخم مصلحت الىاط إال  با، بمػنى ال جخم مصلحت الىاط إال أن ًلىم ؤلامام بمعئىلُخه 

لض ي حىائجهم أي بمػنى ما جلخظُه معئىلُخه وما جملُه معئىلُخه غليبم . ٍو

  وأًًظا هزلً الىالة، الىالي الزي هى هائب العلؼان ألاغظم، ومعئىلُخه أن ًبلغ را العلؼان حاحاتبم، وأن

ٌػشف أمىسهم، وداللخه غلى مصالحهم، وصشفه غً مفاظذهم، بأهىاع الؼشق اللؼُفت وغحر اللؼُفت، وهزه 

 مً الشُخ، بؼشٍق لؼُفٍت وغحر لؼُفٍت، أحُاًها كذ ًىفي الىالم اللحن وألاظلىب اللحن، لىً أحُاًها 
ٌ
 حمُلت

ٌ
غباسة

ال، ال، جؼشح بىىٍع مً اللىة وبىىٍع مً الغلظت، فئن احخاج إلى هزا، فال ماوؼ إرا وان ال جخم مصالح الىاط وال 

. جلض ى حىائجهم إال  بزا

 هما ًفعل روو ألاغشاض مً الىخاب،             

 أبلغىوي حاحت مً ال ٌعخؼُع »: الىخاب الزي جحذ الىىاب وجحذ الىالة، ولهزا أوسد حذًث أبي هالت مشفىًغا

 .«..إبالغها، فئهه مً أبلغ را ظلؼان حاحت مً ال ٌعخؼُع 
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 ٌأخش ى أن ًيىن مىطىًغا، وإن وان مػىاه صحًُحا : هزا الحذًث طػفه الشواة بأظاهُذه، حتى بػظهم كا

مً حُث غظم وزىاب مً ًبلغ العلؼان حاحت مً ال ٌعخؼُؼ أن ًصل إلى العلؼان، ال شً أن هزا فظٌل 

، ألن لِغ ول أحٍذ ًبلغ العلؼان، ولىً هىان أهاٌط أو فئاٌث أو مً ػبلاث الىاط 
ً
غظٌُم، بل كذ جيىن مجزلت

عخؼُػىا أن ًبلغىا العلؼان حاحاث الىاط، فال شً أن الزي  لهم مىاٌص بحُث أنبم ًصلىن إلى العلؼان َو

له ال شً أهه غلى فظٍل غظٍُم  . ًخىلى مثل هزا، وجلض ى حىائئ الىاط غً ػٍش

  ،في هزا، فأوسد حذًث ؤلامام أحمذ 
ً
 فأهذي له عليها »زم رهش غلظ مً ًأخز سشىة

ً
مً شفع ألخُه شفاعت

 فلبلها، فلذ أحى باًبا عظًُما مً أبىاب الشبا
ً
. «هذًت

  ٌهما كا ٌٌ الحذًث صحٌُح مً حُث ظىذه، وحعىه ألالباوي في ظجن أبي داود، وإن وان في إظىاده ملا

الحافظ، لىً ال شً أهه إن زبذ هزا ًذٌ غلى أهه مً الىبائش، ألهه أحى باًبا غظًُما مً أبىاب الشبا ًذٌ غلى 

الشبا :  كاٌ«أحى باًبا عظًُما مً الشبا»على أن هزا مً الىبائش، لىً شُخىا الشُخ ابً غثُمحن كاٌ في حػلُله 

ادة، وهزا الزي أهذي إلُه فلبل  ..  إلخ.. في اللغت أغم مىه في الششع، إر إن الشبا هى الٍض

  ٍش ، هى لى كاٌ أغم مىه في (ألن الشبا في اللغت أغم مىه في الششع)أها ًبذو لي غباسة الشُخ جحخاج إلى جحٍش

الاصؼالح، لصح، اصؼالح الفلهاء أن الشبا هى الزي كصشوه غلى سبا اإلاػامالث، ظىاًء بُؼ الجيغ بجيعه إلخ 

والخفاطل واليعِئت، هزا سبا صحٌُح، لىً هزا هى الزي اظخلش غلُه اصؼالح الفلهاء، أما الششع ال، الششع 

الشبا بظع وظبعىن باًبا، أشذها مثل »: أحى  بزا وظماه سبا، وأحى بما في الحذًث هىا ظماه سبا، وأًًظا كاٌ

 أو هما كاٌ، هزه «إن أسبا الشبا أن ٌعخؼُل الشحل في عشض أخُه»: ، وأًًظا حذًث«أن ًىىح الشحل أمه

 ،
ٌ
ادة، لىً في الششع ال، الششع أحى بالشبا بمػنى سبا اإلاػامالث، ولها حلائم ششغُت ألن الشبا في اللغت مؼلم الٍض

أشذها »: والشبا حػل أًًظا أنبا ظبػىن باًبا، وهم هي مً ًحصيبا، وكاٌظىاًء في سبا الفظل، أو سبا اليعِئت، 

ا، وهزلً«مثل أن ًىىح الشحل أمه إن أسبا الشبا أن ٌعخؼُل الشحل في عشض »: ، هزا ششعيٌّ ػبًػا لِغ لغىًٍّ

، بمػنى في لغت الشاسع، لىً لِغ في الشبا اإلاصؼلح الزي هى سبا ،«أخُه  أًًظا هزا هزلً سبا، سبا ششعيٌّ

. الفظل، وسبا اليعِئت

 ألن الشبا في اللغت أغم مىه في الششع، صحٌُح، لىً هزه التي حاء  با الششع، وظماها سبا، هزه : فلٌى الشُخ

ادٍة في أي  ادة، أي ٍص ادة، مجشد الٍض ، لىً الػشب ما ٌعمىنبا سبا؛ ألن الشبا في اللغت مؼلم الٍض
ٌ
حلائم ششغُت

 ٌ فالن أسبى مً فالن، أػٌى مىه، أو أهبر مىه، أو أزلل مىه، في اللغت صحٌُح، :   يٍء فهي سبا، بل حتى لى جلى

، في اللغت ال ٌػشفىن هزا اإلاثل، فالششع  لىً الشاسع حُىما ظمى اظخؼاغت الشحل فىق أخُه سبا، هزا ششعيٌّ

أًًظا حػلها مً أبىاب الشبا، - وعأٌ هللا العالمت-ما كالها فعماها سبا، وهزلً حُىما كاٌ  هياح الشحل أمه 

، فمىه هحخاج الخػلُم أو الاظخذسان . فهزا مصؼلٌح ششعيٌّ

لض ى له: "ثم أوسد ألاثش عً إبشاهُم الحشبي عً ابً مععىد، كاٌ           ُُ  " السحذ أن ًؼلب الحاحت للشحل، ف

 لض ى له بالخاء هأنبا أوضح " فُخلض ى له: "وفي بػع اليسخ
ُ
، وألازش هزا "فُيبذي إلُه فُلبلها"وهأنبا أوضح، ج

اد في مضسغٍت فشدها، فأهذي له صاحببا وصًُفا،  غىذ الؼبري، وألازش آلاخش أًًظا غً معشوق، أهه ولم ابً ٍص

ت  ت أًًظا، أو اإلاشاهلت ٌعمىنبا وصًُفا، وأًًظا الجاٍس عمى أًًظا الغالم، والجاٍس الىصُف هى الخادم، َو
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، فشد غلُه، وكاٌ
ٌ
، ًبذو أن هزا له خادمت

ٌ
ٌ : وصُفت  فأهذي له : "ظمػذ ابً معػىد ًلى

ً
مً سد إلاعلم مظلمت

 أو هثحًرا فهى مً السحذ
ً

. الشً أن هزا شذًذ" غليبا كلُال

ذ أن ًخخص به هى ورووه، فال ًيبغي : "سحمه هللا حعالى-كاٌ } فأما إرا وان ولي ألامش ٌعخخشج مً العماٌ ما ًٍش

، ووالؼائفخحن اإلالخخلخحن على عصبٍُت وسئاظٍت، وال  إعاهت واحٍذ منهما، إر ولٌّ منهما ظالٌم، ولّصٍ ظشق مً لّصٍ

ا على ظلٍم، فئن الخعاون هىعان
ً
:  ًحل للشحل أن ًىىن عىه

 ٌ حعاوٌن على البر والخلىي، مً الجهاد، وإكامت الحذود، واظدُفاء الحلىق، وإعؼاء اإلاعخحلحن، فهزا : ألاو

، ومً أمعً عىه خشُت أن ًىىن مً أعىان الظلمت، فلذ -صلى هللا علُه وظلم-مما أمش هللا به وسظىله 

جشن فشًطا على ألاعُان، أو على الىفاًت، مخىهًما أهه مخىسٌع، وما أهثر ما ٌشدبه الُجبن والفشل بالىسع، إر وٌل 

 وإمعاٌن 
ٌ

. منهما هف

حعاوٌن على ؤلاثم والعذوان، واإلعاهت على دٍم معصىٍم، أو أخز ماٌ معصىٍم، أو طشب مً ال ٌعخحم : والثاوي

. {صلى هللا علُه وظلم-الظشب، وهحى رلً، فهزا الزي حشمه هللا وسظىله 

ذ أن ًخخص به هى ورووه،: كاٌ  فأما إرا وان ولي ألامش ٌعخخشج مً العماٌ ما ًٍش

  ،ًفشطها غليبم، لِغ إلاصالح ألامت، وال مصالح الذولت 
ً

 هزا ال ًجىص ػبًػا، بمػنى ًأخز مً الىاط أمىالا

فال ًيبغي إغاهت واحٍذ منبما، ٌػني ال : ًخخص  با هى ورووه، هى وأظشجه وحاشِخه، أو مً حىله، ًلىر به، كاٌ

ذ أن ًأخز بعىغ ولي ألامش، إر ول منبما ظالٌم، أي مً الػماٌ والىالة . ولي ألامش، وال مً ًٍش

، ووالؼائفخحن اإلالخخلخحن على عصبٍُت وسئاظٍت، : كاٌ               ولّصٍ ظشق مً لّصٍ

 ٌالخػاون هىغان: فهما إرن لِعىا مجاهذًً وال في الذًً، وال ًحل للشحل أن ًيىن غىًها غلى ظلٍم، زم كا  :

  ٌ حػاوٌن غلى البر والخلىي، مً الجهاد، وإكامت الحذود، واظدُفاء الحلىق، وإغؼاء اإلاعخحلحن، وػبًػا : ألاو

، ومً أمعً غىه -صلى هللا غلُه وظلم-ألامش باإلاػشوف، والىهي غً اإلاىىش، فهزا مما أمش هللا به وسظىله 

ا كظُت أهه كذ ًيىن ؤلامام  خشُت أن ًيىن مً أغىان الظلمت، فلذ جشن فشًطا غلى ألاغُان، وهزا حمٌُل حذًّ

ا
ً
ا، أو كذ ًيىن الىالي ظاإلا

ً
. ملصًشا، أو كذ ًيىن ؤلامام ظاإلا

  ٌ  وفلًها دكًُلا، ًلى
ً

ا، وهزا ًلشس الشُخ هىا هالًما حمُال
ً
ػان، وإن وان هى ظاإلا ُُ : لىً مادام أهه ًأمش بحّمٍ ف

 الجهاد، أو إكامت الحذود، أو اظدُفاء الحلىق، أو إغؼاء 
ً

ومً أمعً غىه، ٌػني غً مػاوهت ؤلامام في مثال

اإلاعخحلحن، ألن ؤلامام في راجه ظالٌم، أو ملصٌش، أو أن هىابه، ألهه غلى هىٍع مً الظلم، أو غلى هىٍع مً 

اإلاخالفاث، ومً أمعً غىه خشُت أن ًيىن مً أغىان الظلمت، فلذ جشن فشًطا غلى ألاغُان، أو غلى 

. الىفاًت، غلى حعب ملام هزا الصخص، كذ ًيىن مخػًُىا غلُه، وكذ ًيىن فشض هفاًٍت 

 مخىهًما أهه مخىسٌع،              

  ،جىخب بماء الزهب 
ٌ
 حمُلت

ٌ
 وإمعان، هزه ولمت

ٌ
ما أهثر ما ٌشدبه الُجبن والفشل بالىسع، إر وٌل منبما هف

 ، ، واإلاعألت حمٌّ ، ألن مادام أن اإلاعحرة حمٌّ
ٌ
ٌػني ؤلاوعان ًظً أهه مخىسٌع، بِىما هى اإلاعئىلُت غلُه غظُمت

ا، ظىاًء إًصاٌ الحم إلاعخحلُه، أو دفؼ مظلمٍت غً مظلىٍم، أو 
ً
فالبذ أن ٌػان صاحبه، وإن وان في راجه ظاإلا
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ػان،  لش وَُ ًُ هحى رلً، ولى وان الجى هما ًلاٌ ظلًما، أو الجى فُه مخالفاٌث، أو فُه هلائص، الحم البذ أن 

ععى في جللُلها ما أمىً ٌُ ععى في جىثحرها، واإلافاظذ  ٌُ ععى في جىثحره، واإلاصالح  . وَُ

 ومً أمعً ٌعني مخىهًما أهه مخىسٌع، وما أهثر ما ٌشدبه الُجبن والفشل،: ولهزا كاٌ             

  ا، أو هىًغا مً وىهً ال جلىم  بمٍت في معاغذة ًُّ ا شُؼاه ًُ  الشً أن هزا إما ُحبٌن، أو أًًظا كذ ًيىن أًًظا وح

م مفخىًحا إلاعاغذتبم، ومادام أن العلؼان أو هىابه كذ ظػىا في هىٍع مً كظاء حىائئ  إخىاهً، مادام الؼٍش

الىاط، أو هىٍع مً دفؼ اإلاظالم غنبم، فالبذ أن جيىن مػهم، وإن واهىا في أصلهم كذ صذس منبم مظالم، فهزه 

 
ٌ
  جُبت

ٌ
. ولمت

  مً الشُخ "فاإلغاهت غلى الحم حمٌّ : "هالٌم حمٌُل - سحمه هللا-وفي ششح الشُخ ابً غثُمحن 
ٌ
، أًًظا هزه كاغذة

ظم هزه إلى هزه، لِششح 
ُ
، ولى وان الزي حػُىه فاظًلا أو فاحًشا، أًًظا ج ، فاإلغاهت غلى الحم حمٌّ

ٌ
حمُلت

. اليلمخحن، حششح بػظهما بػًظا

  وجشٌن، وهزلً ؤلاغاهت، الشُخ ابً غثُمحن 
ٌ

- سحمه هللا-ال ٌشدبه الُجبن والفشل بالىسع؛ ألن وٌل منبما هف

 ٌ ، وهزا حػاوٌن غلى : ًلى ، ولى وان الزي حػُىه فاظًلا أو فاحًشا، فهى ًبلى ؤلاغاهت حمٌّ ؤلاغاهت غلى الحم حمٌّ

. البر والخلىي 

 حػاوٌن غلى ؤلازم والػذوان، واإلغاهت غلى دٍم مػصىٍم، أو أخز ماٌ مػصىٍم، إلى آخشه: والثاوي .

، وكذ حعزس سدها إلى أصحابها، هىثحٍر مً : سحمه هللا حعالى-كاٌ } خزث بغحر حّمٍ
ُ
وعم إرا واهذ ألامىاٌ كذ أ

ألامىاٌ العلؼاهُت، فاإلعاهت على صشف هزه ألامىاٌ في مصالح اإلاعلمحن، هعذاد الثغىس، وهفلت اإلالاجلت، 

وهحى رلً، مً ؤلاعاهت على البر والخلىي، إر الىاحب على العلؼان في هزه ألامىاٌ، إرا لم ًمىً معشفت 

أصحابها، وسدها عليهم، وال على وسثتهم، أن ًصشفها مع الخىبت، إن وان هى الظالم إلى مصالح اإلاعلمحن، هزا 

ٌٌ عً غحر واحٍذ مً -سحمهم هللا-هى كٌى حمهىس العلماء، همالً، وأبي حىُفت، وأحمذ، وغحرهم  ، وهى مىلى

. الصحابت، وعلى رلً دلذ ألادلت الششعُت، هما هى مىصىٌص في مىطٍع آخش

وإن وان غحره كذ أخزها، فعلُه هى أن ًفعل بها رلً، وهزلً لى امخىع العلؼان مً سدها، واهذ ؤلاعاهت على 

إهفاكها في مصالح أصحابها، أولى مً جشهها بُذ مً ًظُعها، على أصحابها، وعلى اإلاعلمحن، فئن مذاس 

عت على كىله حعالى ْم﴾ :الشَش
ُ
ْعخ

َ
ؼ

َ
 َما اْظخ

َ
ه

َّ
ىا الل

ُ
ل

َّ
اج

َ
 َحمَّ  :اإلافعش للىله حعالى، [16: الخغابً] ﴿ف

َ
ه

َّ
ىا الل

ُ
ل

َّ
﴿اج

اِجِه﴾
َ
ل

ُ
، «إرا أمشجىم بأمٍش فائخىا مىه ما اظخؼعخم» :صلى هللا علُه وظلم-وعلى كٌى الىبي ، [102: آٌ عمشان] ج

. أخشحاه في الصحُححن

وعلى أن الىاحب جحصُل اإلاصالح، وجىمُلها، وجبؼُل اإلافاظذ، وجللُلها، فئرا حعاسطذ، وان جحصُلها طمً 

. مصلحخحن بخفىٍذ أدهاهما، ودفع أعظم اإلافعذجحن، مع احخماٌ أدهاهما هى اإلاششوع

واإلاعحن على ؤلاثم والعذوان، مً أعان الظالم على ظلمه، أما مً أعان اإلاظلىم على جخفُف الظلم عىه، أو 

على أداء اإلاظلمت، فهى وهُل اإلاظلىم، ال وهُل الظالم، بمجزلت الزي ًلشطه، أو الزي ًخىول في حمل اإلااٌ له 

. إلى الظالم
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ٌٍ أكل مىه إلُه، أو إلى غحره : مثاٌ رلً ، فاحتهذ في دفع رلً بما
ً

ولي الُدُم والىكف، إرا ػلب ظالٌم مىه ماال

، وما على اإلاحعىحن مً ظبٍُل  ًٌ . بعذ الاحتهاد الخام في الذفع، فهى محع

ؼلب منهم،  ًُ وهزلً وهُل اإلاالً مً الذاللحن والىخاب وغحرهم، الزي ًخىول لهم في العلذ واللبع، ودفع ما 

ٍت، أو دسٍب، أو ظىٍق، أو مذًىٍت، فخىظؽ   على أهل كٍش
ٌ
ال ًخىول للظاإلاحن في ألاخز، هزلً لى وطعذ مظلمت

ًٌ في الذفع عنهم، بغاًت ؤلاميان، وكعؼها بُنهم على كذس ػاكتهم، مً غحر محاباٍة لىفعه، وال لغحره،  سحٌل محع

ا، لىً الغالب أن مً ًذخل في رلً ًىىن وهُل 
ً
وال اسحشاء، بل جىول لهم في الذفع عنهم وؤلاعؼاء، وان محعى

حششون في جىابِذ  ًُ ذ، وهزا مً أهبر الظلمت، الزًً  ا ممً ًٍش
ً
ذ، وآخز ا مخفًشا إلاً ًٍش ًُ ا مشحش ًُ الظاإلاحن، محاب

لزفىن في الىاس ًُ . {مً هاٍس، هم وأعىانهم، وأشباههم، ثم 

 ٌ ، وكذ حعزس سدها إلى أصحابها، هىثحر مً ألامىاٌ العلؼاهُت، : ًلى خزث بغحر حّمٍ
ُ
إرا واهذ ألامىاٌ كذ أ

 فاإلعاهت على صشف هزه ألامىاٌ، 

  آخش، هى ًخيلم آلان غً الخػاون غلى البر والخلىي، فاإلغاهت غلى صشف هزه ألامىاٌ في 
ٌ

ًبلى لها مصشف

ٌٌ للىاط، لىنبا ُحِهَل أصحا با، وهي أًًظا غىذ العلؼان، أو في بِذ اإلااٌ، أو غىذ  مصالح اإلاعلمحن، وهي أمىا

هىاب ؤلامام، فاإلغاهت غلى صشٍف لها في مصالح اإلاعلمحن، هعذاد الثغىس، وهفلت اإلالاجلت، وهحى رلً، مً 

لاٌ هزه أمىاٌ الىاط، ال، ألهه ُحِهَل أصحا با ًُ . ؤلاغاهت غلى البر والخلىي، وال 

 إر الىاحب على العلؼان في هزه ألامىاٌ، إرا لم ًمىً معشفت أصحابها،             

  ولم ًمىً سدها غليبم، وال غلى وسزتبم، أن ًصشفها مؼ الخىبت، إن وان هى الظالم إلى مصالح اإلاعلمحن، هزا

. هى كٌى حمهىس الػلماء، ورهش مالً، وأبي حىُفت، إلى آخشه، وغلى رلً دلذ ألادلت الششغُت

 وإن وان غحره كذ أخزها،             

  صشفها في مصالح اإلاعلمحن، وإن وان غحره، فػلُه هى أن -غضَّ وحلَّ -إرا وان هى أخزها، فلُدب إلى هللا ، ٍو

. ًفػل  با رلً، بمػنى أن ًصشفها في مصالح اإلاعلمحن، هعذاد الثغىس إلى آخشه

وهزلً لى امخىع العلؼان مً سدها، واهذ ؤلاعاهت على إهفاكها في مصالح أصحابها، أولى مً جشهها بُذ : كاٌ

 مً ًظُعها، 

  صشف في
ُ
ٌػني ؤلامام أو العلؼان أو هىابه، سفظىا أن ًشدها، أو امخىؼ غً سدها إلى أصحا با، فالذخٌى في أن ج

 ٌ لى امخىؼ : مصالح اإلاعلمحن هزا خحٌر، هزا مً الخػاون غلى البر والخلىي، فىالم الشُخ  جٌُب ٌػني، ًلى

العلؼان غً سدها إلى أصحا با وهم مػشوفىن، واهذ ؤلاغاهت غلى إهفاكها في مصالح أصحا با أولى مً جشهها 

ػت غلى كىله حػالى: بُذ مً ًظُػها غلى أصحا با، وغلى اإلاعلمحن، إلاارا؟ كاٌ  : فئن مذاس الشَش
َ
ه

َّ
ىا الل

ُ
ل

َّ
اج

َ
﴿ف

ْم﴾
ُ
ْعخ

َ
ؼ

َ
اِجِه﴾:  اإلافعش للىله حػالى،َما اْظخ

َ
ل

ُ
 َحمَّ ج

َ
ه

َّ
ىا الل

ُ
ل

َّ
إرا »: صلى هللا غلُه وظلم- وأًًظا كٌى الىبي ،﴿اج

 .«أمشجىم بأمٍش فائخىا مىه ما اظخؼعخم
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 ﴾ْم
ُ
ْعخ

َ
ؼ

َ
 َما اْظخ

َ
ه

َّ
ىا الل

ُ
ل

َّ
اج

َ
 لها جفعحران، أو جحمل غلى مػىُحن، اجلىا هللا ما اظخؼػخم بمػنى غلى كذس ﴿ف

" حم جلاجه"، "حم جلاجه"ػاكخىم، ٌػني طػفىم، وجحمل ابزلىا مً الجهذ ما اظخؼػخم، فُيىن هزا مػنى 

 َما أن جبزٌ كىة ما حعخؼُؼ، فلها مػىُان، وهالهما مشاٌد والشً، وهالهما أًًظا ظاهٌش، 
َ
ه

َّ
ىا الل

ُ
ل

َّ
اج

َ
﴿ف

ْم﴾
ُ
ْعخ

َ
ؼ

َ
، ال، ابزٌ حهذن ما اظخؼػذ في جلىي هللا اْظخ

ٌ
غضَّ -، ألن الىاط جفهم فلؽ غلى أنبا ٌػني طػف

 ٌػني غلى كذس ما ،«إرا أمشجىم بأمٍش فائخىا مىه ما اظخؼعخم»: صلى هللا غلُه وظلم-، وهزلً في كىله -وحلَّ 

ا  حمٌُل حذًّ
ٌ
. جبزلىن مً كىة ػاكخىم، وهزا ملحظ

  غلى البر والخلىي، حػحن العلؼان أن ًظػها في 
ً
زم كاٌ في جفعحر مً هى اإلاػحن، ألهه كاٌ هزه ولها إغاهت

مصالح اإلاعلمحن، أو هى امخىؼ غً سدها إلى أصحا با فصشفتبا في مصالح اإلاعلمحن، ول هزا مً ؤلاغاهت غلى 

. البر والخلىي 

 ٌواإلاػحن غلى ؤلازم والػذوان، مً أغان الظالم غلى ظلمه، أما أن جىفه، أو أن جصشفه هزا ال: كا .

 أما مً أعان اإلاظلىم على جخفُف الظلم عىه، أو على أداء اإلاظلمت، فهى وهُل اإلاظلىم، ال وهُل الظالم،          

  ،ٌب مً العلؼان  وإن وان هى غىذ العلؼان، هزا الشحل الزي ًبزٌ الخحر، هى مً بؼاهت العلؼان، أو كٍش

ا، أو أغان الظلمت، أهً جترهه باليلُت، ال، مادام أهً 
ً
فهى ال ٌػحن الظلمت، ألن فهم الىاط مادام العلؼان ظاإلا

ٌب مً العلؼان، وأن جخفف الظلم، وجللل مىه، وجحاٌو أن حعذد وجلاسب، كاٌ فأهذ وهٌُل للمظلىم، : كٍش

 مالحظت رلً ومشاغاجه
ً
ا، فُيبغي حلُلت  للظالم، وهزا فلٌه دكٌُم وحمٌُل حذًّ

ً
.  ولعذ وهُال

 ٌواإلاػحن غلى ؤلازم والػذوان، مً أغان الظالم غلى ظلمه، أما مً أغان اإلاظلىم غلى جخفُف الظلم : ولهزا كا

. غىه، أو غلى أداء اإلاظلمت، فهى وهُل اإلاظلىم، ال وهُل الظالم

. بمجزلت الزي ًلشطه، أو الزي ًخىول في حمل اإلااٌ له إلى الظالم: سحمه هللا-ثم كاٌ              

 ًأكل مىه إلُه، أو إلى غحره : مثاٌ رل ٌٍ ، فاحتبذ في دفؼ رلً بما
ً

ولي الُدُم والىكف، إرا ػلب ظالٌم مىه ماال

، ٌػني ظُأخز اإلااٌ ظُأخز اإلااٌ، فئرن أهذ 
ٌ
، بمػنى أهه ظالٌم مدعلؽ ًٌ بػذ الاحتباد الخام، فهى محع

 وكادٌس، وظىف ًأخز، فبذٌ أن 
ٌ
 غلى البر والخلىي، هى مدعلؽ

ٌ
احتبذث في الخخفُف مما ًأخزه، هزا إغاهت

اٌ، فهزا أهذ احتبذث في دفؼ رلً بماٌ أكل مىه إلُه أو إلى غحره، بػذ  ًأخز خمعت آالف، كلذ ًأخز ألف ٍس

. الاحتباد الخام

  غلى هزا في ششحه، إلى كصت العفُىت التي خشكها - سحمه هللا-الشُخ ابً غثُمحن ٌٍ ذ اظخذال اظدىذ في مٍض

، ما أدسي هل الخظش أو ال، حشسوا هل وان هزا هى الخظش؟ -غلُه العالم-الػبذ الصالح، الزي مؼ مىس ى 

ألوي أظً اإلافعشون لهم في هزا هالٌم، لػلىم جشاحػىن هل هى الخظش، الشُخ ظماه الخظش، وهى ًحخاج 

ٍش، لىً أها أسي أن اللُاط غلى فػل هزا الشحل الصالح ظىاًء في كخله الغالم، أو خشق  أًًظا إلى جحٍش

لاط غلُه، وإن وان ظُاق الشُخ صحًُحا، وأًًظا اظخذالله للُدُم والىكف  ًُ العفُىت، أو في هذم الجذاس، ال 

وإلى آخشه، ودفؼ ألاكل صحٌُح، لىً لِغ معدىذه كصت مىس ى مؼ هزا الػبذ الصالح؛ ألن الزي فػله الػبذ 

 ٌ ْمِشي﴾: الصالح هزا ًلى
َ
ًْ أ ُه َع

ُ
خ
ْ
َعل

َ
لاط غلُه، وهللا [82: الىهف] ﴿َما ف ًُ : كاٌ- غض وحل-، فال ًبذو لي أهه 
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ًما﴾
ْ
ا ِعل

َّ
ُذه

َّ
اُه ِمً ل

َ
ْمى

َّ
ا َوَعل

َ
ًْ ِعىِذه

 ّمِ
ً
اُه َسْحَمت

َ
ى ِْ ا، بحُث أهه مىاغ [65: الىهف] ﴿آجَ ًُّ ، فػلمه لِغ هعب

غلُه هزا الشحل، بأن هزه - غضَّ وحلَّ -، أو غلٌم خاصٌّ أػلؼ هللا -غضَّ وحلَّ -احتباٍد، ال، هزا أمٌش أوحى هللا 

، وأًًظا 
ً
لها إلى ملً غصٍب ظُأخزها، وأًًظا أخبره أن هزا الغالم ظىف جيىن غاكبخه ظِئت العفُىت في ػٍش

 مً 
ً
لاط غليبا، وإن وان الىدُجت صحُحت ًُ أخبر أن ما جحذ الجذاس، هزه ولها غُبُاٌث، أها ال ًبذو لي أهه 

، لىً في ما ًبذو لي وهللا أغلم، 
ٌ
حُث أهه دفؼ اإلاظالم بأكل منبا، هزا ال إشياٌ فيبا، وأدلت الششع فيبا ظاهشة

ٌ -غلُه العالم-أهه لِغ مً أدلتبا كصت الػبذ الصالح مؼ مىس ى  إن اللُاط غلى فػل الػبذ : ، ولهزا أها أكى

لاط غلُه، وإن - غلُه العالم-الصالح مؼ مىس ى  ًُ ، أي فػل غًُبا، فال  ًحخاج إلى جأمٍل؛ ألهه فػل بػلٍم لذوّيٍ

أن مً جمىً أن ًللل مً اإلاظالم التي جلؼ غلى الىاط بالخخفُف - هما كلىا-وان اإلاؤدي صحٌُح مً حُث 

. منبا، ولى جحملىا بػع الش يء، هزا الشً أهه معلً صحُح

             ٌ  وهزلً وهُل اإلاالً مً الذاللحن،: ولهزا الشُخ ًلى

  ،أو الىخاب، أو الشادًً، هما مش مػىا في مصؼلٍح ظابٍم ،ً  هىا كلىا الذاللحن ظىاء واهىا الذالٌ، أو العمعاٍس

. وحاء في بػع اليسخ والشادًً

  ؼلب منبم، ال ًخىول للظاإلاحن في ألاخز، وإهما هى وهٌُل ًُ الزي ًخىول لهم في الػلذ واللبع، ودفؼ ما 

.  للمظلىمحن

ًٌ في : وأًًظا كاٌ ٍت، أو دسٍب، أو ظىٍق، أو مذًىٍت، فخىظؽ سحٌل محع  على أهل كٍش
ٌ
هزلً لى وطعذ مظلمت

 الذفع عنهم، بغاًت ؤلاميان،

  ذ أن ، وهى ُمثاٌب غلى هزا، هزا هى الزي ًٍش ًٌ  بذٌ ما ًأخز غششة آالف، صاس ًأخز ألف غليبم، فهى محع

 . ًلشسه الشُخ في هزا، وهللا أغلم، وصلى هللا غلى محمٍذ 

 .وصلى هللا على هبِىا محمذ، وعلى آله وأصحابه وأجباعه، وظلم حعلًُما هثحًرا إلى ًىم الذًً

 

 


